Oddíl krasobruslení USK Praha

pořádá

Velkou cenu USK Praha
Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie:
Nováčci mladší dívky, žačky nejmladší, žačky mladší, žáci mladší, žačky, žáci, juniorky, senioři,
seniorky, taneční páry (basic novice, intermediate novice, advance novice)
Pořadatel:

Oddíl krasobruslení USK Praha www.krasobrusleniusk.cz

Datum konání:

4.12. - 5.12.2021

Místo konání:

Zimní stadion Hasa, Sámova 1, Praha 10

Ředitel závodu:

Ing. Dagmar Tůmová, E-mail: kraso.usk@gmail.com

Sekretář závodu:

Michal Cach, tel.: +420 736 612 808
E-mail: sport@krasobrusleniusk.cz

Přihlášky:

Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby obdržely
od STK ČKS přihlašovací a další potřebné údaje). Uzávěrka: 26.11.2021

Ubytování:

Bude zajištěno pozvaným členům technického panelu a rozhodčím.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím budou hrazeny náklady dle platných směrnic ČKS.
Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady
vysílajícího klubu.

Startovné:

800,- Kč - kategorie s KP a VJ
600,- Kč - kategorie pouze s VJ
1 200,- Kč - taneční pár

Startovné musí být uhrazeno v souladu s platnou Organizační směrnicí nejpozději do pondělí
29.11.2021 na účet USK Praha 1922390329/0800, V.S. 184.
Prezentace závodníků:
Losování:

zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné kategorie na ZS
Hasa (předložení Registračního průkazu + pravidla Covid)

Pro všechny kategorie se uskuteční systémem ISU SH v souladu s OSPS. Budou
losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné převodem na bankovní účet
pořadatele, do termínu zaslanými hudebními doprovody a vyplněným formulářem PNP
v rámci akreditačního systému ČKS.
Volné jízdy jedou závodníci dle výsledků KP, a to v opačném pořadí.

Vyhlášení výsledků: Vyhlášeni mimo ledovou plochu budou pouze medailisté jednotlivých kategorií.
Závodníci při prezenci obdrží drobné pozornosti a diplom, do kterého si sami po
uveřejnění výsledků doplní své umístění.
Technická ustanovení
Předpis:

Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní
sezónu 2021/2022, ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační
směrnicí pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu :

seniorky, senioři
juniorky,
žačky, žáci
ml.žačky, ml.žáci
nejml.žačky
nováčci mladší dívky
taneční páry

Hodnocení:

veřejné - ISU systém

před 30.6.2006
po 1.7.2002 před 30.6.2008
po 1.7.2006 před 30.6.2011
po 1.7.2009 před 30.6.2011
po 1.7.2011 před 30.6.2013
po 1.7.2014 před 30.6.2015
basic novic, intermediate novic, advance novic

Startují: Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným a splněním pravidel Covid, viz. Níže. Za
lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců, splněný příslušný Test výkonnosti, udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ zodpovídá vysílající klub.
Námitky:

Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části závodu řediteli
závodu s vkladem 1.000,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatele.

Výsledky: Budou publikovány na internetových stránkách ČKS ww.czechskating.org.
Zvláštní upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu. V den závodu je
nutné sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. Závod bude přenášen
prostřednictvím online televize, v průběhu závodu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro
prezentaci pořadatele a závodu.
Opatření COVID-19: S ohledem na uspořádání prostor ZS Hasa budou do prostor zimního
stadionu vpuštěni pouze závodníci, trenéři a případný nezbytný doprovod, kteří doloží doklad o
očkování, doklad o prodělání nemoci ne starší jak 180 dnů, případně PCR test ne starší jak 72
hodin. V prostorách zimního stadionu se všichni s výjimkou závodníků mohou pohybovat
pouze se zakrytými ústy a nosem. V prostorách šaten bude umožněn pobyt vždy pouze
závodník a max. 1 člen doprovodu.

V Praze dne 3.11.2021

Schvalovací doložka
Identifikační číslo závodu: 3016
Schváleno STK ČKS dne: 3.11.2021
Za STK ČKS rozpis schválil : Evžen Milčinský v.r.

ČASOVÝ ROZPIS VC USK 4.12.- 5.12.2021
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